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Az egyesületi könyvtár használata és szabályai
A könyvtár szolgáltatásai:
Helyben olvasás, könyvkölcsönzés, újságok kölcsönzése, előjegyzés, tájékoztatás. A könyvtár
használatára bárki jogosult, aki betartja a használat szabályait. Nyitva tartás: a sakk-klub nyitva
tartási idejében, hétfőn, szerdán, pénteken 16,30-tól 19-ig.
A beiratkozás:
A könyvtárba minden könyvtárhasználó köteles beiratkozni. A beiratkozó olvasót személyi
(vagy más érvényes) igazolvány alapján lehet beírni. 18 év alatti személy beírásához
felelősségvállalói (szülői) jótállás is szükséges. A beiratkozónak ismernie kell, és el kell
fogadnia a könyvtárhasználat szabályait. Az olvasó az adataiban bekövetkezett változást (név,
cím, stb.) köteles a könyvtárnak
A beiratkozás díjszabási táblázata:
Éves tagdíj

Féléves tagdíj

Olvasói tagdíj

Teljesárú

4000 forint

2000 forint

1000 forint

XVII. kerületi

3000 forint

1500 forint

750 forint

Sárkányos

2000 forint

1000 forint

500 forint

A kölcsönzés szabályai:
A kölcsönzési idő 30 nap, egyszerre legfeljebb 4 db könyv kölcsönözhető. Késési díj:
kötetenként és naponként 20 forint. A folyóiratok csak helyben olvashatók, nem
kölcsönözhetők. Ha a kölcsönzött dokumentumokra nincs előjegyzés, a határidő
meghosszabbítható. Bizonyos könyveknek van egyszeri kölcsönzési díja, illetve a könyvtár
kérhet bizonyos könyvek után letéti díjat is. Az elveszett vagy megrongált könyvek térítési díja
a megadott eszmei érték, a javítási költség, illetve a könyvtár kérheti az olvasótól a mű azonos
kiadásának beszerzését. Amíg az olvasó a kárt meg nem téríti, a kölcsönzésből kizárja magát.
Könyvek adományozása illetve letétbe helyezése a könyvtárban:
Szakkönyvek adományozását a könyvtár szívesen veszi. Könyveket letétbe is lehet helyezni, a
könyvtár a tulajdonos tulajdonjogát feljegyzi a könyv leltározása során. Adományozók illetve
letétbe helyezők esetén a könyvtár a tagdíjfizetés alól felmentést adhat.
A könyvtár katalógusa az alábbi módon érhető el:
A http://www.sarkanydse.hu oldalon a megfelelő menüpontban. A menü nem interaktív, nincs
lehetőség interneten keresztül megtudni, hogy éppen melyik könyv van polcon és melyik
kikölcsönözve!
Minden tagunknak sok olvasással kellemesen töltött percet kívánunk!

